CXBEC ÝÁĹĚČ

Váš dopis/zn.:

Naše zn.: {{Š1!)/19/OÚ

Vyřizuje:

Dne: 20. 9. 2019

věc: vyjádřenÍ k podáni žádosti o poskytnutiinformace dle zákona 106/1999 Sb. - pojištění majetku obce

Žadatel se žádost' ze dne 11 5. 2019 domáhal poskytnut' 'nformaci :

1.
2.
3.
4.

Kdy uvedené pojištěni schválilo zastupitelstvo obce
Nesoulad v nákladech na pojištění v rozpočtu obce v r. 2019
Kdy schválilo zastupitelstvo obce dodatky k této smlouvě
Žádost o předloženi dodatků Č.1 a č. 2

5. Nezaslaná vlastni smlouva
6. Dod. Č. 3 se váže na návrh smlouvy, není vázán vlastni smlouvou
Proti neposkytnutí informace žadatel podal dne 11. 5. 2019 stížnost na KÚ-KK. Ten
rozhodnutím ze dne 7. 8. 2019 pod č.j. KK/1248/LP/19-7, doručeném dne 21. 8. 2019 nařídil
povinnému vyřídit žádost jedním ze způsobů vymezených § 14 či § 15. K tomu uvádíme :
Ad.2 sděluji, že částky nákladů obce Valeč byly odsouhlaseny na 2. VZOZ konaném dne 20.
12. 2018 pod usnesením č. 2018/2/17a. Tyto náklady byly navrženy standardním způsobem
a jsou pro období r. 2019 závazné. Lze je měnit pouze rozpočtovým opatřením.
Ad.5 Kopie pojistky k pojistné Smi. č. 1538120955 Vám byla poskytnuta v rámci odpovědi
ze dne 24. 4. 2019
Ad.6 Dod. č. 3 se váže na návrh smlouvy, není vázán vlastní smlouvou. Ano.
ROZHODNUTÍ

Starosta Obce Valeč jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 ,,lnfZ" rozhodl o žádosti žadatele
podané dne 11. 5. 2019
takto :

Sídb: Mměstí119, 364 55 'Vakč, IČ: 00255114, '7éí:353 399 700, 353 399 728
E-malí' poďíteína@valéc.cz , starosta@valéc. cz, uww: uuuwaléc. cz, IčD ©S: 3'U6auv,g

O®EC ÝÁLEČ

Ad.1 Kdy uvedené pojištění schválilo zastupitelstvo obce. Žádost se dle § 15, odst. 1 InfZ
odmítá.
Ad.3 Kdy schválilo zastupitelstvo obce dodatky k této smlouvě. Žádost se dle § 15, odst. 1
lnfZ odmítá.
Ad 4 Žádost o předloženIdodatků č la č 2. Žádost se dle § 15, odst 1InfZ odmítá

Odůvodnění výroku :
Požadované písemnosti nejsou na ObÚ Valeč k dispozici. Jiná smlouva týkajIcI se pojištění
obce než ta, která byla žadateli poskytnuta na ObÚ Valeč neexistuje. Dohledatelná usnesení
z VZOZ relevantní schválení neobsahují. Jedná se o situací uvedenou v §2 odst. 4. lnfZ povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytvářeni
nových informací.
Tímto byly Krajským úřadem Karlovarského kraje požadované úkony znovu projednány.

Poučeni:
Proti tomuto vyjádření lze podat odvoláni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručeni
písemného

vyhotoveni tohoto vyjádřeni.

OdvolánI

se

podává

ke Krajskému úřadu

Karlovarského kraje na adresu sídla Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory prostřednictvím obecního úřadu obce Valeč.
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